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ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)
ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
.................................................................
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ สาหรับโครงการปรับปรุง
ระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนระบบพื้นยก ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
4. ปรับปรุงระบบดับเพลิง ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Access Control) ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
6. ทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน 1 ระบบ
จานวน 1 ระบบ
จานวน 1 ระบบ
จานวน 1 ระบบ
จานวน 1 ระบบ
จานวน 4 เครื่อง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/6. บุคคลหรือ...
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6. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุ คคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับการขายหรือติดตั้งหรือปรับปรุง ห้องเครื่อง
คอมพิว เตอร์ ห รืออุป กรณ์ภายในห้ องเครื่ องคอมพิว เตอร์ห รือระบบควบคุมอื่น ๆ สาเร็จมาแล้ ว ให้ หน่ว ยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่เชื่อถือได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้ อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,๐๐๐,๐๐๐.บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อย่างน้อย 1 สัญญา พร้อม
แสดงสาเนาสัญญาหรือสาเนาเอกสารแสดงการซื้อขาย หรือสาเนาหนังสือรับรองผลงานที่กล่าวอ้าง
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ระบบพื้นยก ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครื่องปรับอากาศ ที่เสนอในโครงการนี้จาก
บริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่าย หรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยหนังสือนั้น
จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่......................... ระหว่าง
เวลา............น. ถึง................น. ณ ..............................
ผู้ ไ ด้รั บ การคั ด เลื อ กให้ เข้ าเสนอราคาจะต้อ งเข้ า ประกวดราคาด้ ว ยวิธี ก ารทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ในวันที่ ………....................... เวลา ..................... น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ (บก.005) ให้ทราบต่อไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ส่วนบริหารการพัสดุ
ส านั ก บริ ห ารกลาง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...................................... ถึงวันที่.................................... ตั้งแต่เวลา............... น.
ถึงเวลา................ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2273-9021 ต่อ 2110, 2146 และ 2147
ในวั น และเวลาราชการ หรื อสามารถดูร ายละเอียดได้ที่ www.mof.go.th ของกระทรวงการคลั ง และที่
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................

ปลัดกระทรวงการคลัง

